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Villkor för projektfinansiering 

 
 

             BEVILJADE MEDEL  
 

• Allmänt gäller att Luleå Business Regions medfinansiering i projekt med extern projektägare 
är avhängigt av att övrig medfinansiering beslutas. 

 

• Beviljade medel får endast användas för att täcka de kostnader och de aktiviteter som finns 
angivna i beslutsunderlaget, d v s med ansökan insänd projektbeskrivning, kostnads- och 
intäktsbudget med tidplan. Förändringar kan endas göras med Luleå Business Region 
skriftliga godkännande. 

 

• Projektets intäkter och kostnader ska i projektägarens bokföring redovisas separat från övrig 
verksamhet.  

 
 

UTBETALNING AV MEDEL  
 

• Utbetalning av medel sker i efterskott via rekvisition som tillhandahålls av Luleå Business 
Region. Förskott av medel vid projektstart kan utgå i särskilda fall och enligt 
överenskommelse.  

 

• I samband med rekvisition redovisas upparbetade kostnader och intäkter samt kort 

lägesrapport med beskrivning av genomförda aktiviteter samt hur man uppnått målen för 

projektet.  

 

• På begäran ska rekvisitionen kompletteras med ytterligare underlag. 

 

• Rekvisition ska inlämnas senast tre månader efter årets slut och slutrekvisition senast tre 

månader efter att projektet avslutats.  

 

 

ÖVRIGT 

 
• Vid all marknadsföring och kommunikation ska det tydligt framgå att projektet delfinansieras 

av Luleå Business Region. 
 

• Tänk på att en ansökan som lämnas in är en offentlig handling. De uppgifter som finns i 

ansökan är offentliga. Det innebär att vem som helst har rätt att få ta del av det som står i 

ansökan, oavsett om projektet beviljas eller inte. 
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• När ansökan kommit in till Luleå Business Region kommer uppgifter om sökandes 
organisationsnummer, namn, e-post och mobilnummer på kontaktperson att behandlas. 
Uppgifterna används för kommunikation mellan sökande och Luleå Business Region. 

 

• Ni som mottagare av projektfinansieringen är skyldiga att återbetala medlen om projektet 
läggs ner eller om medel inte används. 

 

• Notera att du som mottagare av projektfinansieringen har ansvaret att undersöka om 
beviljade medel är ett försumbart stöd ”de minimis stöd”* 
enligt reglerna för statsstöd. Gäller enbart företag. 

 

*Subventioner eller bidrag i form av försumbart stöd som ett företag kan ta emot får inte överstiga 200 000 euro under en 

treårsperiod. https://tillvaxtverket.se/vara-tjanster/guider-och-vagledningar/handbok-for-nationella-projektmedel/planera/krav-pa-
projektet/folj-eus-regler-for-statsstod.html 
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